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Хураангуй
Монгол орны ойн экосистемийн үйлчилгээний үнэ цэнэ буюу экологи-эдийн засгийн үнэлгээ, түүнийг
тооцох аргачлал 1999 онд батлагдсан бөгөөд үүнд сүүлийн 20 жилийн хугацаанд өөрчлөлт ороогүй
байна. Энэхүү судалгааны ажил нь Монгол орны ойн экосистемийн үйлчилгээний үнэ цэнийг тооцох
арга зүйг судалж, шинэчлэн сайжруулах зорилготой. Ойн экосистемийн үйлчилгээний үнэ цэнийг
тооцоолох арга зүй болон түүнд суурилсан төлбөрийн системийг амжилттай хэрэгжүүлж буй олон
улсын туршлага болон шинжлэх ухааны арга зүйг харьцуулан судлав. Судалгааны үр дүнд шууд үр
ашгийн буюу ойн нөөц, ойн дагалт баялгийн үнэ цэнэ, шууд бус үр ашгийн буюу ойн ус, хөрс,
биологийн төрөл зүйл хамгаалах, нүүрстөрөгч агуулах, рекреацийн гэсэн 7 төрлийн ойн экосистемийн
үйлчилгээний нийт үнэ цэнийг тооцох арга зүйг боловсруулсан.
Түлхүүр үг: Ойн экосистемийн үйлчилгээ, үнэ цэнэ, үнэлгээ, арга зүй
Оршил
бүхий газруудаар аялах, зугаалах, ховордсон
амьтан, шувуу, мод, ургамал харах, зураг авах, өв
соёл, түүхэн үзмэр болон шашны үнэт зүйлсийг
танин мэдэх, оюун санааны амралт хийх, сүсэг
бишрэл, мөргөлд оролцох), дөрөвдүгээрт
дэмжих үйлчилгээ (дэлхий дээрх амьд болон
амьгүй орчны оршин тогтнох нөхцлийг
бүрдүүлэх,
бодисын
эргэлт,
дахин
боловсруулалт, анхдагч үйлдвэрлэл явуулах,
генетикийн солилцоо хийгдэх гэх мэт) [2]. 1997
онд
Костанза
нар
[3]
экосистемийн
үйлчилгээний үнэ цэнийг дэлхийн хэмжээнд 33
их наяд ам.доллартай тэнцүү буюу тухайн үеийн
дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээс 83%иар их байна гэж тооцсон. Тухайн экосистемийн
үйлчилгээг худалдан авахад зарцуулах зардлыг
‘сүүдрийн үнэ’-ээр тооцох арга зүйг тэд
ашигласан байна [3, 4]. Костанза нарын [3]
тооцоололд байгаль орчноос хүн төрөлхтөнд
үзүүлж буй шууд ба шууд бус үр өгөөжийн үнэ
цэнийг аль алиныг нь багтаасан гэж судлаачид
үздэг ч зарим арга зүйн хувьд дутагдалтай тал

Байгаль орчны үнэ цэнийг тооцох олон төрлийн
арга зүй байдаг бөгөөд 1970-аад оноос эхлээд энэ
асуудал илүү ихээр тавигдаж эхэлжээ. Олон
улсын хэмжээнд өндөр хөгжилтэй болон хөгжиж
байгаа улс орнуудыг хамарсан 550 гаруй
экосистемийн үйлчилгээний төлбөр (ЭҮТ)
тооцох тухай бодлого, хөтөлбөр хэрэгжиж,
үүний үр дүнд 36 тэрбум долларын гүйлгээ
хийгдсэн [1]. “Экосистемийн үйлчилгээ гэдэг нь
экосистемээс хүмүүсийн хүртэж байгаа үр
өгөөжийг хэлнэ” гэж Мянганы экосистемийн
үнэлгээний байгууллага тодорхойлсон [2]. Мөн
тус байгууллагаас 4 төрлийн экосистемийн
үйлчилгээг тодорхойлсон. Үүнд: нэгдүгээрт
хангамжийн үйлчилгээ (хүнс, ус, ашигт
малтмал, ой мод, бэлчээр гэх мэт), хоёрдугаарт
зохицуулах үйлчилгээ (цэвэр агаар, ус
цэвэршүүлэлт, тоос хүртээлт болон уур
амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, хортон шавж
ба өвчинтэй тэмцэх, байгалийн гамшгаас
хамгаалах), гуравдугаарт соёлын үйлчилгээ
(байгалийн үзэсгэлэнт газар, тахилга шүтээн
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байгааг дурдсан байдаг [4]. Тухайлбал,
нийгмийн гишүүд экосистемийг ялгаатайгаар
үнэлдэг тул дундаж үнэлгээгээр тооцох нь учир
дутагдалтай, цаашилбал тухайн экосистемийн
үйлчилгээний тоо хэмжээг тогтоох, цаашдын
хандлагыг тооцох нь шинжлэх ухааны хувьд
тодорхой бус [4]. ‘Сүүдрийн үнэ’-ээр тооцох нь
онолын болон зарчмын зарим асуудлыг бий
болгоно [5]. Тухайлбал экосистемийн зарим
үйлчилгээ
нь
хэмжигдэх
боломжгүй,
арилжаалагдах зах зээлгүй, ёс зүйн хэм
хэмжээгээр тодорхойлогддог гэх мэт асуудлууд
бий [6].
Монгол улсад экосистемийн үйлчилгээний үнэ
цэнэ (ЭҮҮЦ) гэсэн нэр томъёоны оронд
“Экологи-эдийн засгийн үнэлгээ (ЭЭЗҮ)” гэсэн
нэр томъёог 1990-ээд оны сүүл үеэс [7, 8]
хэрэглэж ирсэн, ба 2008 онд Монгол орны
байгаль орчны ЭЭЗҮ-г тооцох аргачлалыг
Байгаль орчны сайдын тушаалаар анх удаа
баталж мөрдүүлсэн [9]. Бид энэхүү өгүүлэлд
“ЭЭЗҮ” бус харин “ЭҮҮЦ” гэсэн нэр томъёог
ашигласан. Үүний шалтгаан бол ЭҮҮЦ гэсэн нэр
томъёо нь шинжлэх ухааны нэршил болж
тогтсон [3, 4] бөгөөд агуулгын хувьд ямар нэгэн
зөрүүгүй гэж үзэв.
Ойн экосистем нь хуурай газрын бусад
экосистемүүдтэй харьцуулахад хамгийн их

биомассын хуримтлалтай, биологийн олон янз
байдлаар баялаг, нүүрстөрөгчийн хийн нарийн
зохицуулалттай, экологийн төдийгүй эдийн
засгийн олон талт үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд
байгаль орчин, эдийн засаг, нийгэм, соёлын олон
талт өгөөжийг хүртээх чадвартай цогц экосистем
юм. Ойн нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг тодорхой
хэдий ч тэдгээрийн ашиг тус, үүрэг нь хүмүүсийн
болон нийгмийн бүлгүүдийн хооронд ялгаатай
байдлаар үнэлэгддэг. Мөн нийгэмд хэрэгцээ
шаардлага, хүлээлт өөрчлөгдөхийн хэрээр энэ
үнэлгээ цаг хугацааны туршид өөрчлөгдөж
байдаг [10].
Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь ойн
экосистемийн үйлчилгээний үнэ цэнийг тооцох
арга зүйг шинэчлэн боловсруулах явдал юм.
Монгол орны ойн ЭЭЗҮ-г тооцох аргачлал 1999
[7] онд батлагдсанаас хойш шинэчлэгдээгүй 20иод жил болсон боловч энэхүү судалгааны
ажлын үр дүнд үндэслэн 2019 [11] шинэчлэгдэн
батлагдсан болно. Ойн ЭЭЗҮ-г 2002, 2003, 2009,
2020 онд тус тус байгаль орчны сайд баталж
иржээ [12–14]. 2020 оны 3-р сард батлагдсан ойн
ЭЭЗҮ-г энэхүү судалгааны ажлын үр дүнд
боловсруулан, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын
сайдын тушаалаар батлагдсан арга зүйгээр
тооцсон болно.

Материал, арга зүй
Экосистемийн үйлчилгээний нийт үнэ цэнэ (ЭҮНҮЦ буюу Total Economic Value-TEV)-ийг дараах
бүдүүвчийн дагуу ангилан авч үздэг.

ЭДИЙН ЗАСГИЙН НИЙТ ҮНЭ ЦЭНЭ

Ашиглалтын бус үнэ цэнэ

Ашиглалтын үнэ цэнэ

Шууд
ашиглалтын
үнэ цэнэ
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ашиглалтын
үнэ цэнэ

Сонголтын
үнэ цэнэ

Ирээдүй
оршихуйн
үнэ цэнэ

Оршин байхын
үнэ цэнэ

ЖИШЭЭ:
Мод, түлээ,
самар, жимс
түүх

ЖИШЭЭ:
Тоос хүртээлт,
цэвэршүүлсэн
агаар, аялал
жуулчлал

ЖИШЭЭ:
Ирээдүйд
ашиглах мод,
түлээ, самар,
аялал, цэвэр
агаар

ЖИШЭЭ:
Ойг хойч
үедээ
зориулан
хамгаалах- ын сэтгэл
ханамж

ЖИШЭЭ:
Одоо ба
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гэдгийг мэдэж
байх

Figure 1. The total economic value of ecosystem services [15, 16]
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Дээрх ангиллын дагуу ЭҮНҮЦ нь ашиглалтын
болон ашиглалтын бус үнэ цэнэ гэсэн хоёр
үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд хуваагдана [15].
Энэхүү судалгааны ажилд ашиглалтын үнэ
цэнийг шууд үр ашгийн үнэ цэнэ, ашиглалтын
бус үнэ цэнийг шууд бус үр ашгийн үнэлгээ гэсэн
нэршлээр авч үзэв, учир нь 2019 онд сүүлд
дурдсан тус тус нэршлээр ойн ЭЭЗҮ-г тооцох
аргачлал батлагдсан болно [11].
1999 онд Х.Ыханбайн боловсруулж батлуулсан
Монгол орны ойн ЭЭЗҮ-г тооцох аргачлалд
модны нөөц, ойн дагалт баялаг, ойн эдэлбэр
газар, ойн хөрс хамгаалах, ус, чийг зохицуулах,
агаар цэвэршүүлэх, биологийн төрөл зүйл
хамгаалах үнэ цэнийг тооцох арга зүй багтсан [7,
17]. 2002 онд батлагдсан ойн ЭЭЗҮ-г тус
аргачлалд үндэслэн тооцоолсон боловч үүнд
зөвхөн ойн нөөцийн үнэлгээг тооцож, харин
бусад төрлийн ойн экосистемийн үйлчлгээний
ЭЭЗҮ-г тооцоогүй болно [14]. 2009 онд

шинэчлэн батлагдсан ойн ЭЭЗҮ [12] нь 2002 оны
ойн ЭЭЗҮ-г инфляцтай уялдуулах зорилгоор 4
дахин өсгөн тооцсон боловч арга зүйн болон
тооцооллын шинэчлэл хийгдээгүй. Бидний
боловсруулсан арга зүй нь үндсэндээ 1999 онд
батлагдсан арга зүйд тулгуурласан боловч орчин
үеийн шинжлэх ухааны арга зүйтэй хослуулах
замаар ойн ЭҮНҮЦ-ийг тооцох аргачлал
боловсруулав.
Тус арга зүйг боловсруулахдаа 98 эх сурвалж,
үүнээс эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 23, ном 23,
эрх зүйн баримт бичиг 10, тайлан 22, бусад 20
материал судалсан болно. Бидний боловсруулсан
арга зүйг БОАЖЯ, ХХААХҮЯ, ХААИС, ШУА,
ШУТИС, МУИС, УЦУОШХ, НҮБ-ын REDD+
хөтөлбөр,
“Монголын
ойн
тогтвортой
менежментийн
зөвлөл”
ТББ
зэрэг
байгууллагуудаас санал авч, БОАЖ-ын сайдын
зөвлөлөөр хэлэлцүүлж 2019 онд батлуулсан
болно [11].

Судалгааны үр дүн
Судалгааны үр дүнг нэгдүгээрт ойн шууд үр
ашгийн үнэ цэнийг тооцох аргачлал, хоёрдугаарт
ойн шууд бус үр ашгийн үнэлгээг тооцоолох
аргачлал, гуравдугаарт ойн ЭҮНҮЦ-ийг тооцох
аргачлал гэсэн гурван хэсэгт хуваан авч үзэв.
Нэг. Ойн шууд үр ашгийн үнэ цэнийг тооцох
арга зүй
1.1. Ой модны нөөцийн нэгжийн ЭҮҮЦ
Ой модны нөөцийн ЭЭҮЦ (Y)-ийг модон
материалын тухайн үеийн зах зээлийн үнийн
түвшинг
харгалзан,
холбогдох
коэффициентүүдийг тооцож, 1999 оны аргачлалд
үндэслэн [10], ойгоос хэрэглээний мод, түлээ
бэлтгэж ашигласны төлбөр тогтоох 3-р
мужлалаар тооцсон [18].
Энэ үзүүлэлтийг дараах (1) томъёогоор
тодорхойлно.
𝑌𝑌𝑌𝑌 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 · 𝑅𝑅𝑅𝑅1 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 · 𝑅𝑅𝑅𝑅2 + С + Х · Ен
(1)
Энд: R1 – Зүсмэл материал үйлдвэрлэлд ойн
нөөц ашигласны нэгжид ногдох үнэ, төг/м3,
R2 – Түлээний модны нөөц ашиглалтын нэгжид
ногдох төлбөр, төг/м3,
С – Модны нөөцийн жилийн цэвэр өсөлтийн
нэгжид ногдох ойг нөхөн сэргээх, хамгаалах
зардал, төг/м3,
Х – Модны нөөцийн цэвэр өсөлтөд ногдох
хөрөнгө оруулалт, төг/м3,
Ен – Цаг хугацааны бууруулалтын хувь буюу
дискаунтын түвшин,
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a – Хэрэгцээний модны гарцын хувь,
коэффицент,
b – Түлээний модны гарцын хувь, коэффицент,
(а+b=1).
Хэрэгцээний
модны
гарцын
хувь
“а”
коэффициент болон түлээний модны гарцын
хувь “b” коэффициентийг 2019 онд батлагдсан
аргачлалын [11] 1 болон 2-р хавсралтад заасны
дагуу Монгол орны шинэс, нарс, хуш, хусан ойн
таваарын хүснэгтээс модны дундаж диаметр
болон өндөрт харгалзах хэрэгцээний болон
түлээний модны хувийг сонгон авч тооцно.
Түүнчлэн жодоо, гацуур, улиас, улиангар модны
хэрэгцээний болон түлээний гарцыг монгол
орны таксацын лавлах болон Монгол орны
нөхцөлтэй ойролцоо нутаг дэвсгэрийн ойд
зохиосон таваарын нэгдсэн хүснэгтээс сонгон
авч тооцох нь зүйтэй [19, 20].
Ойн нөөцийн 1 га талбайн үнэ цэнийг тооцохдоо
1м3 модны нөөцийн үнэ цэнийг 1 га талбайд
тоологдох тухайн зүйлийн модны нөөцөөр
(м3/га) үржүүлж тогтооно. Зүсмэл материал
үйлдвэрлэлд ойн нөөц ашигласны нэгжид ногдох
үнийг (2) томъёогоор тодорхойлно. Үүнд:
(2)
𝑅𝑅𝑅𝑅1 = Р1 − С2
Энд: Р1 – Нэг м3 зүсмэл материалын зах
зээлийн үнэ, төг/м3,
С1 – Нэг м3 зүсмэл материал үйлдвэрлэхэд
гаргасан нийт зардал, төг/м3.
Түлээний модны нөөц ашиглалтын нэгжид
ногдох үнийг (3) томъёогоор тооцно. Үүнд:
𝑅𝑅𝑅𝑅2 = Р2 − С2
(3)

Ganzorig Gonchigsumlaa et al. MJAS Vol 31 (3) 2020

Энд: Р2 – Нэг м3 түлээний модны зах зээлийн
үнэ, төг/м3,
С2 – Нэг м3 түлээний мод бэлтгэхэд гаргасан нийт
зардал, төг/м3.
Зулзаган, өсвөр насны модны нөөцийн ЭҮҮЦ
(Үм, хэмжих нэгж нь төг/м3)-ийг тооцохдоо нас
гүйцсэн нийт модны нөөцийн ЭҮҮЦ-ийг түүний
шинж чанарын үзүүлэлтүүдийн дагуу хөрвүүлэн,
модны наснаас хамааруулан цаг хугацааны
буцаан шилжүүлэлт хийж дараах (4) томъёогоор
тооцно. Үүнд:
M𝑡𝑡𝑡𝑡 ⋅Y
Yм = ∑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (1+Е
⋅ K1 ⋅ K2 ⋅ K3 ⋅ K4 ⋅ K5 ⋅ K6 ⋅
)t

Хоёр. Ойн шууд бус үр ашгийн үнэ цэнийг
тооцох арга зүй
2.1. Ойн ус хамгаалах ЭҮҮЦ
Монгол орны ой нь уулын ой бөгөөд хойт
хажуугийн 15-30° налууд ургасан ой бүх талбайн
50% орчим, 30°-аас дээш хэвгий хажууд 8%
байдаг [21]. Ой модны 35% нь харьцангуй тэгш
газар ургана (уулын налуугийн 15° хүртэл) [22,
pp. 187-211]. Эндээс манай орны ой уулын
хөрсний элэгдэл эвдрэлээс хамгаалах чухал
үүрэгтэй нь харагддаг.
Нэг жилийн хугацаанд ойн ургамлын хур
тунадас тогтоон барих чадвар (WR, хэмжих нэгж
нь мм/га)-ыг дараах томъёогоор тооцно (8-14
дүгээр томъёог Гүо нарын [23] бүтээлээс эшлэв).
(8)
WR = μ(L + U + S)
Энд:  – Ургамал ургалтын хугацаанд орох
нийт хур тунадасны хэмжээ,
L – Ургамлын титмийн ус тогтоон барих чадвар,
U – Ургамлын хөвхөн бүрхэвчийн ус тогтоон
барих чадвар,
S – Хөрсний ус тогтоон барих чадвар.
Ус хамгаалах чадварыг үнэлэхдээ зүйлийн
төрөл (l)-ийн хувьд холимог, шилмүүст, навчит,
сөөгтэй гэсэн 4 бүрэлдэхүүнээр, харин хөрсний
хэв шинж (j)-ийн хувьд уулын цэвдэгт тайга,
уулын ширэгт тайга, уулын ойн бүдүүн ялзмагтцэвдэгт, уулын нугын цэвдэгт, усан гарлын
хурдас бүхий чандруут хөрс гэсэн 5 хэв
шинжээр, газрын налуу (k)-г 15° хүртэл, 15-30°,
30° илүү налуу гэсэн 3 ангиллаар [22], ангилж
[21] авч үзлээ. Эдгээрийг хоорондын матрицаар
60 (3x4x5) төрлийн хувилбар тус бүрт ойн ус,
хөрс хамгаалах үнэ цэнийг тогтооно. i дугаар
хувилбарын жилд нөөцөлж, хамгаалах усны
хэмжээ ( 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 ) )-г олохдоо дараах томъёог
ашиглана (хэмжих нэгж нь мм/га):
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 ) = 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑙𝑙𝑙𝑙 ⋅ 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗𝑗𝑗 ⋅ 𝑘𝑘𝑘𝑘 ⋅ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 ) ,
i=1,2,3…60
(9)
Энд: 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑙𝑙𝑙𝑙 – Ус нөөцөлж хамгаалах хэмжээг ойн
4 төрөл тус бүрт шилжүүлэх коэффициент
(l=1,2,3,4),
𝛿𝛿𝛿𝛿𝑗𝑗𝑗𝑗 – Ус нөөцөлж хамгаалах хэмжээг хөрсний 5
хэв
шинжид
шилжүүлэх
коэффициент,
(j=1,2,3,4,5),
𝑘𝑘𝑘𝑘 – Газрын налуугийн 3 хэв шинжид
шилжүүлэх коэффициент (k=1,2,3),
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 ) – Стандарт буюу хамгийн их ус нөөцөлж
хамгаалах боломжтой хувилбарын хамгаалах
усны жилийн хэмжээ (150-аас бага налуутай,
уулын ойн хар шороон хөрстэй, холимог
бүрэлдэхүүнтэй ой нь стандарт хувилбар болно).

н

K7
Энд: Үм – Зулзаган, өсвөр насны модны
нөөцийн ЭҮҮЦ, төг/м3,
Mt – Тухайн насны ангилалд хамрагдах өсвөр
модны нийт нөөц, мЗ,
T – Тухайн модны насжилт, жил,
t – Тухайн өсвөр модны нас,
Ен – Цаг хугацааны бууруулалтын хувь буюу
дискаунтын хувь,
K1 – Ойн нөөцийн ашигласны төлбөрийн
мужийн ялгааны итгэлцүүр, K2-Мод тээврийн
зайны ялгааны итгэлцүүр, K3-Модны төрлийн
ялгааны итгэлцүүр, K4-Ойн талбайн итгэлцүүр,
K5-Модны дундаж эзлэхүүний итгэлцүүр, К6Модны таваарлаг чанарын итгэлцүүр, К7-Модны
сортиментийн гарцын итгэлцүүр.
К1-К7 итгэлцүүрийг [11]-ын 3-р хавсралтад
зааснаар авна.
1.2. Ойн дагалт баялгийн ЭҮҮЦ
Ойн дагалт баялгийн ЭҮҮЦ-ийг тооцохдоо
Монгол оронд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг
дараах 6 төрлийн нөөцийг авч үзнэ. Үүнд: 1)
самар, 2) нэрс, 3) үхрийн нүд, 4) гүзээлзгэнэ, 5)
аньс, 6) мойл багтана. i дугаар ойн дагалт
баялгийн 1 кг-ын ЭҮҮЦ (Чдi)-ийг тооцохдоо нэг
кг-ын зах зээлийн үнэ (Үнi)-ээс түүнийг
бэлтгэхэд гаргасан зардал (Здi)-ыг хасч, (5)
томъёогоор олно.
Чд𝑖𝑖𝑖𝑖 = Үн𝑖𝑖𝑖𝑖 − Зд𝑖𝑖𝑖𝑖 ,
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
(5)
Энд: i=1,2,3,4,5,6 бол самар, нэрс, үхрийн нүд,
гүзээлзгэнэ, аньс, мойл байна.
Чдi-г нэг га талбайгаас хураан авах тоо хэмжээ
(Тдi)-гээр үржүүлж тухайн дагалт баялгийн нэг
га-гийн ЭҮҮЦ (НЧдi)-ийг (6) томъёогоор тооцно.
(6)
НЧдi = Чдi ⋅ Тдi
Нэг га талбайн ойн дагалт баялгийн нийт ЭҮҮЦ
(НДБ)-ийг дээрх 6 төрлийн дагалт баялгийн үнэ
цэнийн нийлбэрээр тооцож (7) томъёогоор
тодорхойлно.
НДБ = ∑n=6
(7)
i=1 НЧдi
196
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Хувилбар тус бүрийн ус барих чадамжийн
нийлбэрээр ойн ус барих нийт чадамж (AW,
хэмжих нэгж нь мм) нь (10) томьёогоор
илэрхийлэгдэнэ.
𝑛𝑛𝑛𝑛=60

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = ∑ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑊𝑊𝑊𝑊(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 ) ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 )
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑊𝑊𝑊𝑊𝑠𝑠𝑠𝑠 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑝𝑝𝑝𝑝 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 ⋅ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑉𝑉𝑉𝑉
(15)
Энд: ORS – Ойн хөрсний ялзмагийн нөөц,
тн/га,
Kp – Ойн хөрсний шинж чанарын үзүүлэлтийн
коэффициент,
Kg – Байгаль газарзүйн орчны үзүүлэлтүүдийн
коэффициент,
Ks – Ойн хөрсний хэв шинжийн коэффициент,
He – Нэг кг ялзмагийн бодисын үнэлгээ, төг/тн,
Тухайн газрын хөрсний ялзмагийн нөөц нь
хөрсний үе давхарга тус бүрийн ялзмагийн
нөөцийн нийлбэрээс томъёо (16)-ноос бүрдэнэ.
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑊𝑊𝑊𝑊𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜[𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴] + 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜[𝐴𝐴𝐴𝐴] + 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜[𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴] + ⋯ 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜[𝐴𝐴𝐴𝐴] +
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜[𝐶𝐶𝐶𝐶]
(16)
Энд: or[Ad] – Ширэгт “Ad” давхаргын
ялзмагийн нөөц, тн/га,
or[A] – Ялзмагт”А” давхаргын ялзмагийн нөөц,
тн/га,
or[AB] – Ялзмагт шилжилтийн “АВ” давхаргын
ялзмагийн нөөц, тн/га,
or[B] – Шилжилтийн “В” давхаргын ялзмагийн
нөөц, тн/га,
or[C] – Хөрс үүсгэгч хурдас “С” давхаргын
ялзмагийн нөөц, тн/га.

(10)

Энд:
𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 ) – i дугаар хувилбарын эзлэх ойн
талбайн хэмжээ, га.
Ойн ус хамгаалах чадварыг илтгэх коэффицент
(CFW)-ийг (11) томьёогоор тодорхойлно.
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴 = (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴)/𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
(11)
Энд: AWs – Ямар нэгэн нөлөөнд өртөж
өөрчлөгсөн ойн талбайд хадгалагдах ус, м3 байх
ба үүнийг дараах томъёогоор тооцно.
𝑆𝑆𝑆𝑆1 + 𝑆𝑆𝑆𝑆2 + 𝑆𝑆𝑆𝑆3 + 𝑆𝑆𝑆𝑆4
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 [
]
(12)
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
Энд: S1 – Шатсан ойн талбай, га, S2- Мод
бэлтгэсэн ойн талбай, га, S3- Мод нь салхи,
цасанд унасан ойн талбай, га, S4-Хортон шавж,
өвчинд нэрвэгдсэн (ХШӨН) ойн талбай, га,
Stotal – Монгол орны ойн сангийн ойгоор
бүрхэгдсэн талбай, га.
Тус томъёоны хаалтанд байгаа хэсэг нь
өөрчлөгдсөн ойн талбайн нийт ойгоор
бүрхэгдсэн талбайд эзлэх коэффицентийг
харуулна.
Ойн ус хамгаалах ЭҮҮЦ (Ve)-ийг дараах
томъёогоор тооцно (хэмжих нэгж нь төгрөг
байна).
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐴𝐴𝐴𝐴 ⋅ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ⋅ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝐴𝐴𝐴𝐴
(13)
Энд: Fe – Тухайн бүс нутагт орох боломжтой
хур тунадасны хэмжээ, м3, томъёо (14)
Ps – Гадаргын усны ЭЭЗҮ (төг/м3).
(14)
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑀𝑀𝑀𝑀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 ⋅ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑊𝑊𝑊𝑊 ⋅ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑊𝑊𝑊𝑊
Энд: SMongolia – Монгол орны нийт талбай,
1,564,116 км2,
PR – Монгол оронд унах дундаж хур тунадасны
хэмжээ м3/км2,
AR – Нийт орсон хур тунадаснаас агаарт
ууршилгүй үлдэх буюу газарт шингэх хувь.
Дээр дурдсан 12, 14-р томъёо нь Гүо нарын [23]
бүтээлд байгаагүй бөгөөд зохиогчид зохиосон
болно.

Хөрсний үе давхаргын ялзмагийн нөөцийг
тооцоход дараах томъёог ашиглана, энд “А”
давхаргын томъёог жишээ болгон оруулав.
𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜[𝐴𝐴𝐴𝐴] = 𝑜𝑜𝑜𝑜[𝐴𝐴𝐴𝐴] ⋅ 𝑏𝑏𝑏𝑏[𝐴𝐴𝐴𝐴] ⋅ ℎ[𝐴𝐴𝐴𝐴] ⋅ 104
(17)
Энд: or[A] – “А” үе давхаргын ялзмагийн
нөөц, тн/га,
o[A] – “А” үе давхаргын ялзмагийн агууламж, %,
b[A] – “А” үе давхаргын эзлэхүүн жин, тн/м3,
h[A] – “А” үе давхаргын зузаан, м.
2.3 Ойн биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах
ЭҮҮЦ
Ойн биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах ЭҮҮЦийг тооцохдоо тодорхой нэг зүйлийн хамгаалал
бусад олон зүйлүүдийн амьдрах орчныг маш
өргөн хүрээнд хамгаалдаг шүхэр зүйлийн онолд
үндэслэн шүхэр зүйлээр Монгол орны ойд
тархцын хувьд хамгийн түгээмэл жигд тархацтай
халиун буга, зэрлэг гахай, бор гөрөөсийг сонгон
авав. Шүхэр зүйл гэдэг нь тухайн биологийн
олон янз байдлыг төлөөлөх чадвартай индикатор
зүйлийг хэлэх бөгөөд тус зүйлийг хамгаалснаар
бусад зүйлүүд, тэдгээрийн амьдрах орчин давхар
хамгаалагдах боломж бүрддэг [25].
1 га ойн биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах
ЭҮҮЦ (HC, хэмжих нэгж нь төг/га)-ийг (18)
томьёогоор тооцно.

2.2. Ойн хөрс хамгаалах ЭҮҮЦ
Олон улсын хэмжээнд ойгоор бүрхэгдсэн болон
ойгоор бүрхэгдээгүй талбайн ижил нөхцөлд
байгаа хөрсний элэгдэл, эвдрэлийг харьцуулан
тэдгээрийн ялгаанд үндэслэн ойн хөрс
хамгааллын үнэ цэнийг тооцсон байдаг [23].
“Байгаль орчны хохирлын үнэлгээ, нөхөн төлбөр
тооцох аргачлал”-д [24] үндэслэн 1 га ойн хөрс
хамгаалах ЭҮҮЦ (Es, хэмжих нэгж нь төг/га)-ийг
(15) томьёогоор тооцно.

𝑛𝑛𝑛𝑛=3
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𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶 = ∑
𝑖𝑖𝑖𝑖=1

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖
∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

(18)
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Энд: SPi – Тухайн орчинд тархсан амьтны
шүхэр зүйлийн тоо толгой,
EEVi – Тухайн зүйлийн ЭЭЗҮ.

𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
– Тухайн жилд улсын тусгай
хамгаалалттай газар нутаг (УТХГН)-т аялсан
гадаадын жуулчдын тоо, хүн,
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑓𝑓𝑓𝑓
– Монгол орны УТХГН-ийн нийт
талбайд ойн талбайн эзлэх хувь, %,
– Нэг гадаадын жуулчны нэг удаа
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖
Монгол улсад аялахдаа гаргасан зардал
(Монголд ирэх, Монголоос буцах зардлыг
оруулахгүй), төг/хүн,
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
– Тухайн жилд УТХГН-т аялсан
дотоодын жуулчдын тоо, хүн,
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑
– Нэг дотоодын жуулчны нэг удаа
УТХГН-т аялахдаа гаргасан зардал, төг/хүн,
S
– Монгол орны ойгоор бүрхэгдсэн
талбайн хэмжээ, га.

2.4 Ойн нүүрстөрөгчийн агууламжийн ЭҮҮЦ
Нүүрстөрөгчийн үнэ цэнийг хоёр хувилбараар
тооцох хандлага байна. Үүнд: 1) Нийгмийн үнэ
цэнэ, 2) Зах зээлийн үнэ цэнэ багтана [26]. Дараах
(19) томьёогоор нэг га ойн нүүрсхүчлийн хийн
агууламжийн ЭҮҮЦ (Vfcs)-ийг тооцох ба нэгж нь
төг/га байна.
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
(19)
Энд: CS – Нэг га ойн нүүрстөрөгчийн
агууламж, тCO2e га-1,
Рcs – Нэг тонн нүүрсхүчлийн хийн зах зээлийн
үнэ, төг/тСО2е,
Монгол оронд нүүрстөрөгчийн худалдаа
хийгдэж эхлээгүй тул Рcs-ийг Бээжингийн нэг
тонн нүүрсхүчлийн хийн 2018 оны зах зээлийн
үнэ болох 9.44 ам.доллар [27]-аар тооцох нь
зүйтэй.
2.5 Ойн рекреацийн ЭҮҮЦ
Ойн рекреацийн ЭҮҮЦ
томьёогоор тооцно.
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 =
Энд: Vfr
төг/га,

(20)-ийг

Гурав. Ойн экосистемийн үйлчилгээний нийт
үнэ цэнийг тооцох арга зүй
3.1. Ойн ЭҮНҮЦ-ийг тооцох арга зүй
Дээр дурдсан 1.1, 1.2.-д заасан үнэлгээний
нийлбэрээр 1 м3 мод болон 1 га талбай ойн нөөц,
дагалт баялгийн ЭҮҮЦ-ийг тус бүр тооцно. Ой
модны нөөцийн болон ус хамгаалах ЭҮҮЦ төг/м3
нэгжээр, бусад нь төг/га нэгжээр илэрхийлэгдсэн
тул хоёр нэгжийг хооронд доорх томьёогоор
хөрвүүлнэ.

дараах

𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑖𝑖𝑖𝑖 +𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑
(𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡 )∗𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓

(20)
– Нэг га ойн рекреацийн ЭҮҮЦ,
𝑆𝑆𝑆𝑆

Table 1.

The total economic value of forest
№

Ойн ЭҮҮ-ийн бүрдэл хэсэг

1

Ой модны нөөцийн ЭҮҮЦ (Нас гүйцсэн)
Ой модны нөөцийн ЭҮҮЦ (Зулзаган, өсвөр)
Ойн дагалт баялгийн ЭҮҮЦ
Ойн ус хамгаалах ЭҮҮЦ
Ойн хөрс хамгаалах ЭҮҮЦ
Ойн биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах ЭҮҮЦ
Ойн нүүрстөрөгчийн агууламжийн ЭҮҮЦ
Ойн рекреацийн ЭҮҮЦ

2
3
4
5
6
7

Үсгэн
тэмдэглэгээ
Ү
Үм
НБД
Ve
Es
HC
Vfcs
Vfr

Төг/М3

Төг/Га

Y
Yм
НБД/Шга
Ve
Es/Шга
HC/Шга
Vfcs/Шга
Vfr/Шга

Y·Шга
Yм·Шга
НБД
Ve·Шга
Es
HC
Vfcs
Vfr

Харин 1 га ойн ЭҮНҮЦ (TEVГа, хэмжих нэгж
төг/га)-ийг (22) томьёогоор тооцно.
TEVГа=Y*Шга+Yм*Шга+НБД+Ve*Шга+Es+HC
+Vfcs+Vfr
(22)

Тэмдэглэл: Шга - Нэг га-д ногдох тухайн
зүйлийн модны нөөц м3/га. Саарал нүдэнд байгаа
нь тухайн томьёоны өөрийнх нь хэмжих нэгж
болно.
Хүснэгт 1-д оруулсан Шга нь ойн нөөцийг
хэмжих м3 нэгжийг га-д шилжүүлэхэд
ашиглагдана. Тухайн төрлийн модны 1 м3 модны
ЭҮНҮЦ (TEVM3, хэмжих нэгж нь төг/м3)- ийг
(21) томьёогоор тооцно.
TEVM3=Y+Yм+НБД/Шга+Ve+Es/Шга+HC/Шга+
Vfcs/Шга+Vfr/Шга
(21)

3.2.Ойн ЭҮНҮЦ-ийг мужаар тооцох нь
Ойн ЭҮНҮЦ-ийг Байгаль орчин, ногоон хөгжил
(БОНХ)-ийн сайдын 2013 оны 11-р сарын 13-ны
өдрийн 325-р тушаалын хавсралтаар баталсан
төлбөрийн муж тус бүрээр ялгаатай байдлаар
тооцно. Тус тушаалаар хамгаалалтын бүсийн ой,
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ашиглалтын бүсийн ой, мод тээвэрлэлтийн
зайнаас хамааруулан ойн талбайд төлбөр тогтоох
3 мужид хуваасан.

Ойн ЭҮНҮЦ-ийг шинэчлэхдээ дээрх томъёогоор
дахин тооцохгүйгээр тухайн цаг хугацаанд
хуримтлагдсан инфляцын дүнгээр өсгөн
шинэчилнэ. 1 м3 модны ЭҮНҮЦ-ийг тооцоход
(23) томьёог ашиглана. Үүнд:

3.3. Ойн ЭҮНҮЦ-д инфляцыг тооцоолох нь
𝑀𝑀𝑀𝑀3
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇20𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

=

𝑀𝑀𝑀𝑀3
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇20𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑜𝑜𝑜𝑜

(1 +

𝑛𝑛𝑛𝑛=20𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

∑

𝑖𝑖𝑖𝑖=20𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 +1

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 )

(23)

𝑀𝑀𝑀𝑀3
– 20... онд шинэчлэн батлагдах 1 м3 модны ЭҮНҮЦ, төг/м3,
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇20𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑀𝑀𝑀𝑀3
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇20𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 – 20... онд батлагдан мөрдөгдөж байгаа1 м3 модны ЭҮНҮЦ, төг/м3,
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 – i дугаар жилийн инфляцын түвшин, % (𝑖𝑖𝑖𝑖 ∈ [20𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 + 1, … , 𝑛𝑛𝑛𝑛 = 20𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛]).
1 га ойн нийт эдийн засгийн үнэ цэнийг шинэчлэн тооцохдоо (24) томьёог ашиглана. Үүнд:

Энд:

Энд:

Га
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇20𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

=

Га
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇20𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑜𝑜𝑜𝑜

(1 +

𝑛𝑛𝑛𝑛=20𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

∑

𝑖𝑖𝑖𝑖=20𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 +1

𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖 )

(24)

Га
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇20𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛
– 20... онд шинэчлэн батлагдах 1 га ойн үнэ цэнэ, төг/га,
Га
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇20𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 – 20... онд батлагдан мөрдөж байгаа 1 га ойн үнэ цэнэ, төг/га,

Шүүн хэлэлцэхүй

болгож буй арга зүй нь Монгол оронд өмнө
боловсруулагдаж байгаагүй арга зүй болно.
Хэдий тийм боловч бидний боловсруулсан арга
зүйд тодорхой асуудлууд байна. Шинжлэх
ухааны судалгааны арга зүйн хувьд байгаль
орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв
байгууллагаас гаргасан тушаал шийдвэрийг
үндэс болгосон. Тухайлбал ойн ЭҮНҮЦ-ийг 3
мужаар тооцохдоо БОНХ-ийн сайдын 2013 оны
325 тоот тушаалд үндэслэнэ.

Манай улс ойн ЭҮНҮЦ-ийг Байгаль орчны сайд
(хуучнаар)-ын 1999 оны 11 тоот тушаалаар
батлагдсан аргачлалаар тооцсон байдаг ба 2009
онд шинэчлэн баталсан. Монгол орны хувьд ойн
нөөцийн ЭЭЗҮ-г Х.Ыханбай [17] судалж, түүний
судалгааны зарим үр дүнг судлаачид ашиглаж
ирсэн байна. Өмнө тооцоологдсон ойн ЭҮНҮЦд ойн экосистемийн хангамжийн үйлчилгээнээс
бусад төрлийн үйлчилгээний үнэ цэнийг тооцож
оруулаагүй байдаг. Тиймээс бидний санал
Дүгнэлт

хөрс, биологийн төрөл зүйл хамгаалах,
нүүрсхүчлийн хий шингээх, рекреац) үнэ цэнэ
гэсэн үндсэн хоёр, дэд долоон чиглэлээр тус бүр
экосистемийн үйлчилгээний үнэ цэнэ тооцох
аргачлалыг боловсруулсан.

Энэхүү судалгааны дүнд Монгол орны хэмжээнд
ойн экосистемийн үйлчилгээний нийт үнэ цэнийг
тооцох аргачлалыг шинэчлэн боловсрууллаа.
Энд ойн шууд үр ашгийн (ойн нөөц, ойн дагалт
баялаг) үнэ цэнэ, шууд бус үр ашгийн (ойн ус,
Талархал

жуулчлалын яам, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн
үйлдвэрийн яамны хамт олон, эрдэмтэн
судлаачдад гүн талархал илэрхийлье.

Энэхүү судалгааг санхүүжүүлсэн Нэгдсэн
үндэстний байгууллагын REDD+ хөтөлбөр, арга
зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажилласан
байгууллагууд, ялангуяа Байгаль орчин, аялал
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Abstract
The methodology to value the forest ecosystem services, or ecological and economic value, has been approved
in 1999 in Mongolia; however, it has not been changed for 20 years since its approval. The aim of the research
was to develop a method to value the ecosystem services of the forest in Mongolia. The research focused on
comparison of methodologies and international experiences of valuation of forest ecosystem services and its
payment systems. As a result, the methodology of valuation of 7 types of forest ecosystem services was
developed in Mongolia, which includes use value (forest stock and non-timber forest products) and non-use
value (forest conservation of water, soil and biodiversity, carbon sequestration, and recreational services).
Key words: Forest ecosystem services, value, valuation, methodology

201

